
DECYZJA KOMISJI

z dnia 22 grudnia 2006 r.

w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty na przeprowadzenie badania epidemiologicznego
i wprowadzenie środków kontroli choroby niebieskiego języka w ramach środków
nadzwyczajnych zwalczania tej choroby w Belgii, Niemczech, Francji, Luksemburgu

i Niderlandach w latach 2006 i 2007

(notyfikowana jako dokument nr C(2006) 6968)

(Jedynie teksty w języku niderlandzkim, francuskim i niemieckim są autentyczne)

(2007/20/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając decyzję Rady 90/424/EWG z dnia 26 czerwca
1990 r. w sprawie wydatków w dziedzinie weterynarii (1),
w szczególności jej art. 3 ust. 2a,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W trzecim i czwartym tygodniu sierpnia ogniska
choroby niebieskiego języka pojawiły się
w Niderlandach, Belgii, Niemczech i Francji, na obszarach
gdzie dotychczas nie notowano wystapienia ognisk
choroby. Wystąpienie tej choroby może stanowić
poważne zagrożenie dla wspólnotowej hodowli zwierząt.

(2) Komisja przyjęła różne decyzje w celu określenia stref
ochrony i nadzoru oraz ustalenia warunków, jakie
muszą spełniać zwierzęta przemieszczane z tych stref;
zmieniając decyzję 2005/393/WE (2) w sprawie stref
ochrony i nadzoru w odniesieniu do choroby niebie-
skiego języka i warunków dotyczących przemieszczeń
z tych stref lub przez te strefy. Decyzja ta została
ostatnio zmieniona decyzją Komisji 2005/761/WE (3)
w celu uwzględnienia wystąpienia w ostatnim czasie
ognisk choroby, o których mowa w motywie (1).

(3) W celu jak najszybszego zapobieżenia rozprzestrzenianiu
się tej choroby, Wspólnota powinna wnieść wkład finan-
sowy do wydatków kwalifikowanych poniesionych przez
Niderlandy, Belgię, Niemcy i Francję w ramach środków
nadzwyczajnych, na warunkach przewidzianych
w decyzji 90/424/EWG.

(4) Właściwe jest pilne podjęcie zharmonizowanych działań
kontroli choroby niebieskiego języka w Niderlandach,
Belgii, Niemczech i Francji.

(5) Belgia, Niemcy, Francja, Luksemburg i Niderlandy, dzia-
łając w ścisłej współpracy, wprowadziły zharmonizowane
i wzmocnione środki kontroli epidemii, przewidując
przeprowadzenie badań epidemiologicznych
i wprowadzenie środków kontroli choroby, w tym prze-
prowadzenie badań laboratoryjnych dotyczących nadzoru
serologicznego i nadzoru entomologicznego.

(6) Władze państw członkowskich dotkniętych chorobą
(Belgia, Niemcy, Francja, Luksemburg i Niderlandy)
dostarczyły dowody świadczące o zacieśnionej współ-
pracy w celu uniknięcia rozprzestrzeniania się choroby
poprzez zastosowanie środków kontroli choroby niebie-
skiego języka.

(7) Na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005
z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie finansowania
wspólnej polityki rolnej (4), weterynaryjne środki nadzwy-
czajne podejmowane zgodnie z zasadami wspólnoto-
wymi mają być finansowane w ramach Europejskiego
Funduszu Gwarancji Rolnej. Do celów kontroli finan-
sowej mają zastosowanie art. 9, 36 i 37 tego rozporzą-
dzenia.

(8) Wypłatę wkładu finansowego Wspólnoty należy
uzależnić od spełnienia warunku, aby zaplanowane dzia-
łania zostały rzeczywiście przeprowadzone i aby władze
dostarczyły w ustalonym terminie wszelkie niezbędne
informacje.

(9) W pierwszym tygodniu listopada 2006 r. Belgia, Niemcy,
Francja, Luksemburg i Niderlandy przedstawiły wstępną
szacunkową wysokość kosztów, które zostaną ponie-
sione na przeprowadzenie badania epidemiologicznego
i wprowadzenie środków kontroli choroby niebieskiego
języka w ramach środków nadzwyczajnych zwalczania
tej choroby. Szacunkowe koszty epidemiologicznych
środków kontroli wynoszą 12 533 634 EUR.
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(1) Dz.U. L 224 z 18.8.1990, str. 19. Decyzja ostatnio zmieniona
decyzją 2006/53/WE (Dz.U. L 29 z 2.2.2006, str. 37).

(2) Dz.U. L 130 z 24.5.2005, str. 22. Decyzja ostatnio zmieniona
decyzją 2006/761/WE (Dz.U. L 311 z 10.11.2006, str. 51).

(3) Dz.U. L 311 z 10.11.2006, str. 51.

(4) Dz.U. L 209 z 11.8.2005, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem (WE) nr 320/2006 (Dz.U. L 58
z 28.2.2006, str. 42).



(10) W oczekiwaniu na zakończenie przeprowadzanych przez
Komisję kontroli na miejscu, należy ustalić wysokość
pierwszej raty wkładu finansowego Wspólnoty. Pierwsza
rata powinna być równa 50 % wkładu Wspólnoty usta-
lonego w oparciu o szacunkowe wydatki kwalifikowane
na epidemiologiczne środki kontroli. Należy również
ustalić maksymalne wysokości zwrotu kosztów za
niektóre badania, które wykorzystano w ramach tych
środków.

(11) Władze Belgii, Niemiec, Francji, Luksemburga
i Niderlandów całkowicie wypełniły zobowiązania tech-
niczne i administracyjne dotyczące środków przewidzia-
nych w art. 3 decyzji 90/424/EWG.

(12) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne
z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego
i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Przyznanie Belgii, Niemcom, Francji, Luksemburgowi
i Niderlandom wsparcia finansowego Wspólnoty

1. W ramach środków nadzwyczajnych zwalczania choroby
niebieskiego języka w latach 2006 i 2007 Belgia, Niemcy,
Francja, Luksemburg i Niderlandy mają prawo skorzystać
z wsparcia finansowego Wspólnoty w wysokości 50 % kosztów
poniesionych na badania laboratoryjne dotyczące nadzoru sero-
logicznego i wirusologicznego oraz kosztów nadzoru entomo-
logicznego, w tym zakupu potrzasków.

2. Maksymalna kwota kosztów, która ma zostać zwrócona
Belgii, Niemcom, Francji, Luksemburgowi i Niderlandom za
testy ELISA dotyczące nadzoru serologicznego, o którym
mowa w ust. 1, nie może przekroczyć 2,5 EUR za każdy
wykonany test.

3. Wkład finansowy Wspólnoty nie zawiera podatku od
wartości dodanej.

Artyku 2

Zasady wypłaty wsparcia finansowego

W zależności od wyników kontroli na miejscu przeprowadzo-
nych zgodnie z art. 9 ust. 1 decyzji 90/424/EWG, pierwszą
transzę stanowiącą część wsparcia finansowego Wspólnoty
określonego w art. 1 wypłaca się następująco:

a) 300 000 EUR dla Belgii;

b) 2 200 000 EUR dla Niemiec;

c) 100 000 EUR dla Francji;

d) 25 000 EUR dla Luksemburga;

e) 165 000 EUR dla Niderlandów.

Płatność dokonywana jest na podstawie dokumentów potwier-
dzających przedstawionych przez Belgię, Niemcy, Francję,
Luksemburg i Niderlandy dotyczących badań laboratoryjnych
z zakresu nadzoru serologicznego, wirusologicznego oraz
nadzoru entomologicznego i zakupu potrzasków, o których
mowa w art. 1ust. 1.

Artykuł 3

Warunki płatności i dokumenty potwierdzające

1. Wsparcie finansowe Wspólnoty, o którym mowa w art. 1,
wypłacane jest na podstawie:

a) przesłania okresowego sprawozdania technicznego dotyczą-
cego technicznych aspektów realizacji środków kontroli
z uwzględnieniem wyników osiągniętych w okresie od
15 sierpnia 2006 r. do 31 marca 2007 r.;

b) przesłania okresowego sprawozdania finansowego, w wersji
elektronicznej, zgodnie z załącznikiem, dotyczącego kosztów
poniesionych przez państwa członkowskie w okresie od
15 sierpnia 2006 r. do 31 marca 2007 r.;

c) przesłania końcowego sprawozdania technicznego dotyczą-
cego technicznych aspektów realizacji środków kontroli
z uwzględnieniem wyników osiągniętych w okresie od
15 sierpnia 2006 r. do 31 grudnia 2007 r.;

d) przesłania końcowego sprawozdania finansowego, w wersji
elektronicznej, zgodnie z załącznikiem, dotyczącego kosztów
poniesionych przez państwa członkowskie w okresie od
15 sierpnia 2006 r. do 31 grudnia 2007 r.;

e) wyników kontroli na miejscu przeprowadzonych zgodnie
z art. 9 ust. 1 decyzji 90/424/EWG.

Dokumenty, o których mowa w lit. a)–d), są udostępniane na
potrzeby przeprowadzanych przez Komisję kontroli na miejscu
określonych w lit. e).

2. Okresowe sprawozdanie techniczne i okresowe sprawoz-
danie finansowe określone w ust. 1 lit. a) i b) należy złożyć
najpóźniej 31 maja 2007 r. W przypadku niedotrzymania tego
terminu, wsparcie finansowe Wspólnoty zmniejsza się o 25 %
za każdy miesiąc kalendarzowy opóźnienia.

3. Końcowe sprawozdanie techniczne i końcowe sprawoz-
danie finansowe określone w ust. 1 lit. c) i d) należy złożyć
najpóźniej 31 maja 2008 r. W przypadku niedotrzymania tego
terminu, wsparcie finansowe Wspólnoty zmniejsza się o 25 %
za każdy miesiąc kalendarzowy opóźnienia.
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Artykuł 4

Adresaci

Niniejsza decyzja skierowana jest do Królestwa Belgii, Republiki Federalnej Niemiec, Republiki Francuskiej,
Wielkiego Księstwa Luksemburga oraz do Królestwa Niderlandów.

Sporządzono w Brukseli, 22 grudnia 2006 r.

W imieniu Komisji
Markos KYPRIANOU

Członek Komisji

ZAŁĄCZNIK

Dane, o których mowa w art. 3 ust. 1 lit. b) i d)

Poniesione koszty

Charakter działania Liczba Kwota (bez VAT)

Testy ELISA

Testy PCR

Inne badania wirusologiczne

Badania entomologiczne

Potrzaski

Ogółem
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